
 

 

 کالس چْارم هطالعات اجتواعیًام درس :    

 ًام ٍ ًام خاًَادگی:  

 :ًام پذر   

 تاسوِ تعالی

 استاى ّزهشگاىآهَسش ٍ پزٍرش ادارُ ی کل 

 ضْزستاى قطن آهَسش ٍ پزٍرشادارُ ی 

 ىهْذی درگْا حضزت دتستاى

.من یاد می گیرم تا بهتر زندگی کنم  

  1/96/    تاریخ :

 دقیقِ  45 سهاى : 

 ضوارُ ی داًص آهَسی:

 آموزگار: میالد دریانورد

 «کطَر سیثای هي»5فصل    

 « هطخص کٌیذ.)×( پاسخ درست را تا عالهت » 

 پٌْاٍرتزیي جلگِ ی ایزاى چِ ًام دارد؟ 1

 جلگِ ی گزگاىد(            جلگِ ی هاسًذراى       ج(                جلگِ ی گیالىب(      جلگِ ی خَسستاى        الف(  
 

 تلٌذتزیي ًقطِ ی کَُ چِ ًام دارد؟ 2

 کَّپایِد(                                         کَیزج(                                    قلِب(                                   داهٌِالف(

است.تَضیح سیز در هَرد کذام ًاحیِ ی آب ٍ َّایی ایزاى  3  
 

این ناحیه تابستان های گرم و زمستان های معتدل دارد اما به علت رطوبت دریا، هوا در آنجا حالت شرجی »

«پیدا می کند.  
 

الف( ًاحیِ ی هعتذل ٍ هزطَب خشری                                  ب( ًاحیِ ی هعتذل ٍ ًیوِ خطک کَّستاًی                                   

ج( ًاحیِ ی گزم ٍ خطک داخلی                                            د( ًاحیِ گزم ٍ ضزجی سَاحل جٌَب                  

 ؟کذام یک  اس کذام هَارد سیز هَجة ایجاد آلَدگی در هحیط سیست هی ضَد 4

 د( ّوِ هَارد                          هَاد ضیویایی ستالِ ّا ٍپخص ج(            الف( کارخاًِ ّا               ب( اتَهثیل ّا   
 

 « ّای هٌاسة تگذاریذ. در جای خالی کلوِ» 
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 تِ کَُ ّایی کِ هاًٌذ سًجیز تِ یکذیگز ٍصل ضذُ اًذ ............................................... هی گَیٌذ.
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 ................................. ٍ.................................... هْن تزیي ًقص را دارد.در تعییي آب ٍ َّای یک هٌطقِ 
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 ًام دارد.خاصی سًذگی هی کٌذ کِ.................................... آى هَجَد ّز هَجَد سًذُ ای در ًاحیِ ی 

 

 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



 

 

 

 .«هطخص کٌیذ)×( عثارت ّای درست ٍ ًادرست را تا عالهت » 
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 غلط صحیح

   یکی اس کارّای ًاهٌاسة در جٌگل ّا، رٍضي کزدى آتص ٍ خاهَش ًکزدى آى است.الف( 

   ت.ــن اســـذار تارش کــقـَالًی ٍ هــا ، طــزهــی دٍرُ ی گـاًــَّستــــِ کــاحیــدر ً ب(

   خطک داخلی است. زاى، ًاحیِ ی گزم ٍــی ایــَایــاحیِ ی آب ٍ ّــي ًــزیــع تـــٍسیج( 

 ی کٌٌذ.ــــفادُ هـــج استـــا سٌــی اس دهـــذگـــارًـــشاى تــیـزی هـــذاسُ گیــزای اًــت د( 
  

 

 « تِ سَاالت سیز تا دقت پاسخ دّیذ.»  
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 هفاّین سیز را تعزیف کٌیذ. 

 ...................................................................آتزفت: ...................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................ًاّوَاری: ..................................................  

 ...................................................................دضت: ........................................................................................................................ 

10 

   
 

 کاهل کٌیذ.  

 ساگزس: ..................... ، ......................      هْن رضتِ کَُ  ی دٍ قلِب(   ............. ، ......................ْن رضتِ کَُ الثزس: ه ی دٍ قلِالف(  
 

 

 ًام ّز ًاحیِ ی آب ٍ َّایی را در جای خَدش تٌَیسیذ.    11

 

 

 

 

 

 ّز کذام اس تاتلَّای سیز چِ پیاهی دارد؟    12

 

 

 


